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На основу члана 38. став 1. алинеја 8. Статута Дома културе Чачак, Управни одбор је 
према својој утврђеној надлежности, на седници одржаној дана 17. децембра 2019. 
године, донео 
 

 

ПРОГРАМ РАДА ДОМA КУЛТУРЕ ЧАЧАК 
за 2020. годину 

 
 

ПРОФИЛ УСТАНОВЕ  
 

Дом културе Чачак је једна од институција културе чији је оснивач Град Чачак. Са 
радом је почео, сада већ давне, 1971. године и од тада заузима важну улогу у културном 
животу грађана Чачка. Дом културе је центар бројних уметничких, професионалних и 
аматерских културних делатности. Кроз разне програмске активности представљају се 
врхунски уметнички домети, негујући све облике културе и уметности. Информативном и 
образовном улогом постао је центар културних и друштвених догађања у граду. Основна 
улога је представљање и афирмација уметности, али и продукцијa својих програма. 
Организацијом едукативних активности, доприноси се да пре свих млади имају прилику 
да се на најбољи начин упознају са културним вредностима. Својим деловањем Дом 
културе подстиче стваралаштво и сарађује са бројним културним и образовним 
институцијама, удружењима и појединцима, кроз пружање просторних, техничких и 
стручних услова. 
 

Рад установе одвијаће  се кроз више програмских целина: 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УМЕТНИЧКИХ ПРОГРАМА 

 Драмски програм 

 Музички програм 

 Ликовни програм  

 Књижевни програм 

 Културно-образовни програм 

 Филмски и видео програм 
 
 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 XIV Фестивал анимације АНИМАНИМА 2020 

 XXIV Пролећни анале 

 Ноћ музеја (учешће) 

 Ликовна колонија ЧАЧАК 2020 

 Дани за дијалог 
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 Часопис Градац (два тематска броја) 
 

ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ  

 Ликовни студио 

 Студио за анимацију ANIMATIC 

 Глумачка радионица 

 Балетски студио 

 Дечији хор 

 Мешовити хор 
 
 
ОСТАЛЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 

 Аматерски програм 

 Програми  по захтеву оснивача 

 Издвојено одељење Балетске школе „Лујо Давичо“ Београд 
 
  

 
 

 
 

ДРАМСКИ ПРОГРАМ 
 

У 2020.  години, планирани програмски садржаји одвијаће се у две полу-сезоне, од 
јануара до маја и од септембра до децембра. 

Овај програм подразумева представе за одрасле и за децу. То је комерцијални 
програм у коме је планирано 15 представа за одрасле  и 12  представа за децу. 

Програм за одрасле подразумева сарадњу са реномираним позоришним кућама из 
земље и иностранства (Народно позориште, Југословенско драмско, Београдско драмско, 
Бошко Буха,  Атеље 212, Звездара театар, … АMERICAN DRAMA GROUP, TNT Britain и 
другим). При одабиру представа водићемо се афирмативним критикама, наградама, 
глумачком поделом и квалитетним и актуелним текстовима 

У дечији позоришни програм су поред Глумачке радионице Дома културе, 
укључена  дечија и луткарска позоришта из Крагујевца,  Краљева и Београда. Овакав тренд 
сарадње, планирања и рада, наставиће се и нареднe године. 

. 
 

МУЗИЧКИ ПРОГРАМ 
 

Музика има важан утицај на појединца и требало би да буде предмет интензивног 
интереса сваког човека. Слушање музике има позитиван утицај на целокупну личност у 
коме се духовно и физички развија сваки појединац и када се моделира колективна свест, 
али и карактеристични печат јединке. Циљ ка коме се тежи, кроз музички програм Дома 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УМЕТНИЧКИХ ПРОГРАМА 
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културе, је да укаже да слушање музике доприноси позитивном, когнитивном, 
социјалном, интелектуалном, телесном, естетском и емоционалном развоју појединца. 
Музички програм Дома културе подржаваће континуирани квалитет  који се базира на 
жанровској разноврсности. На репертоару ће се наћи класична муизика, џез, 
традиционална (етно) музика, under ground и популарна музика.  

Музичким програмом едуковаће се публика кроз слушање музике путем 
различитих жанрова који ће се наћи на репертоару. Слушање високо квалитетне музике 
утиче на социјализацију, буђење осећаја родољубља, припадности нацији и поноса према 
истој, упознавање са најпознатијим и најзначајнијим мелодијама човечанства, осећаја за 
естетско вредновање слушаног музичког дела, суделовање у групи, али и развој 
индивидуе и грађење основне музичке културе. 

Избор музичких садржаја базира се на техничким могућностима реализације, 
атрактивности и популарности за ширу публику, процени комерцијалног ефекта као и на 
мисији установе да промовише и подржи младе таленте и њихову потребу за 
афирмацијом.  

Поред концерата, пажња ће бити усмерена и на едукацију публике кроз различита 
предавања из области музике у циљу упознавања публике са вредностима музичке 
уметности. Сарадња са истакнутим музичким ствараоцима и музичким педагозима, свих 
области музике, даће нову димензију музичкој сцени наше установе.  

Музички програм ће и у наредном периоду бити утемељен на програмској шеми 
која се разликује кроз неколико разноврсних целина. 

Планирано је: 

- 4 концерта класичне музике – некомерцијална (бесплатна за публику) 
- 4 концерта – комерцијална (за тржиште): 
- 2 комерцијална концерта класичне музике, 1 опера и 1 балет 
- 5 концерата популарне музике (различити жанрови: поп, рок, џез...) 

 
 

ХОР ДОМА КУЛТУРЕ 
 

Од 2019.године у Дому културе постоје два хора: Дечји хор Дома културе и 
Мешовити хор Дома културе. Поред редовног музичког програма и слушања музике кроз 
исти, Дом културе, својим програмом нуди, заинтересованимa, и активно учествовање у 
музици кроз хорско певање. Пробе хорова се активно изводе у два термина током једне 
седмице (за оба хора) у просторијама установе, а пријем нових чланова ће перманентно 
бити отворен. 

Хорска музика у српској култури заузима врло запажено место, од настанка првих 
композиција па све до данас. Она је, важна и одувек је представљала замајац, у развоју, 
осталим музичким жанровима. Покретачка улога коју би хорска музика могла да оствари, 
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требало би да буде у потпуном сагласју са друштвеном климом и потребама различитих 
слојева за културним садржајима и уметничким изражавањем. Хор је одраз друштва и 
колектива који делује заједничким снагама и представља друштвени и културни значај 
места у коме учествује.  

Предвиђене активности за Мешовити хор Дома културе, у складу са гласовним 
капацитетом и могућностима хора, су: 

- 2 концерта: 
- 1 концерт у првој половини године 
- 1 концерт у другој половини године 
- Путовања у суседне градове и гостовања на концертима других аматерских хорова, 
Посебна пажња посвећена је Дечијем хору, јер тежи да постане репрезент града, а у циљу 
едукације најмлађих суграђана и развијања свести о неопходности друштвене сарадње, 
интересовања за музику, развијања музикалности и креативности, као и  неговања смисла 
за заједничко музицирање у свим облицима рада и упознавање музичке традиције и 
културе свога и других народа 
 
Предвиђене активности за Дечји хор Дома културе за 2020. годину су: 

- 2 концерта: 
- 1 концерт у првој половини године намењен публици предшколског и основно школског 
узраста. 
- 1 концерт у другој половини године. 
- Гостовања на концертима других организатора. 
- Сарадња са Глумачком радионицом Дома културе и наступи Дечјег хора, у оквиру дечјих 
позоришних представа, као активног учесника у њима. 

 
 

ЛИКОВНИ ПРОГРАМ 
 

Ликовни програм Дома културе Чачак је комплексан и реализује се кроз неколико 
активности. Прва и најважнија је изложбена делатност, која се одвија у Ликовном салону, 
као централном излагачком простору, али и на Средњем и Горњем холу, као и у Клубу 
Дома културе. У Ликовном салону су, углавном изложбе аутора који су добили термине на 
Конкурсу за излагање, и те изложбе су финансиране, тј. за њихову реализацију су 
обезбеђена средства (превоз радова, штампање каталога, позивница и плаката, трошкови 
доласка и боравка аутора). За остале (Средњи и Горњи хол) се штампају позивнице, 
обезбеђује простор, техничка и организациона подршка.  Програмски савет Ликовног 
салона у саставу: Сава Степанов, Милица Тодоровић, Сузана Новчић, др Бојан Оташевић и 
Весна Петровић, на свом састанку 17. октобра 2019, одабрао изложбе за ликовни програм 
2020. У прилогу је Записник са састанка Програмског савета: 
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Остали изложбени простори  

У  току године у овим просторима, биће организоване изложбе, које ћемо преузимати од 
других институција, удружења и појединаца, а за које не постоје додатни финансијски 
захтеви.  Програмски савет је предложио да на Средњем холу буду изложбе: Ане 
Ракановић Маринели, Виолете Милутиновић и Јоване Васовић (са Конкурса). 

Већ годинама, Дом културе има сталну сарадњу са Фото-кино клубом „Чачак“, Фото 
групом „Формат“, Средњом уметничком школом... , па ће у овим просторима бити 

ЗАПИСНИК 

Програмски савет Ликовног салона  у саставу: Сава Степанов, Милица Тодоровић, Сузана 
Новчић, др Бојан Оташевић и Весна Петровић, имао је састанак 17. октобра 2019. са 
почетком у 13:00 часова. Одабрано је 10 изложби (самосталних и колективних), за програм 
у Ликовном салону. 

1. Александра Ћосић Маринковић, слике 
2. Александра Поповић, слике 
3. Графичке визије 6, изложба графика пет мескичких сликара, аууторски пројекат 

Лепосаве Милошевић Сибиновић 
4. Петар Вујошевић, мозаици 
5. Светлана Јовановић, цртежи 
6. Велимир Милићевић, принтови 
7. Ирена Лавруско, графике 
8. Новосадска графика, избор С. Степанова 
9. Изложба чачанских уметника 
10. Радош Антонијевић, скулптуре 

Као резерва -  изложба слика Тање Николајевић Веселинов. 

За Горњи хол су предложене изложбе Ане Ракановић Маринели, Виолете Милутиновић и 
Јоване Васовић. 

Одбијени су: Ана Цвејић, Анамарија Вартабедијан, Давид Вартабедијан, Гриша Масникоса, 
Оља Симовић, Зоран Милутиновић и Љиљана Маринковић. 

За селектора XXIV ПРОЛЕЋНОГ АНАЛА Предложена је Биљана Грковић, кустос 
Уметничке галерије из Крушевца.  

У Чачку, 17. октобра 2019.                                           Сава Степанов 

                                                                           Председник Програмског савета 
                                                                                  

  Као селектор ликовне манифестације Пролећни анале предложена је Биљана Грковић, 

историчар уметности, из Крушевца. 

 

У Чачку, 17. оОктобра 2019.                                           За Програмски савет 

                                                                                                   Сава Степанов 
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организоване њихове изложбе. У сарадњи са другим институцијама, удружењима и 
појединцима уступаћемо ове просторе за организацију њихових активности. 

 
 

КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМ 
 

Књижевни програм Дома културе, са 15 планираних програмских садржаја, 
настојаће да и у 2020. години програм буде садржајно богат и иновативан када су у 
питању учесници, сарадници и начини извођења програма. Програм ће бити отворен за 
све врсте сарадње са појединцима који имају идеју, са књижевним клубовима и 
издавачима, а нарочито са школама и вртићима. Биће настављена сарадња са школама 
поводом дечје недеље, сарадњу у организацији свечаних академија Богојављења, 
Светосавских свечаности и Мрчајевачким песничким сусретима. 
  

 
КУЛТУРНО - ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ 

 
   Културно – образовни програм представља и афирмише све облике културног 
стваралаштва са циљем да промовише квалитетан, одговоран и критички однос према 
појавама и проблемима са којима се суочавају савремени човек и савремено друштво, 
представља и остварења везана за традицију и прошлост које нам помажу да потпуније 
схватимо садашњост и сачувамо свој национални и стваралачки идентитет и потенцијал. 
Основна идеја овог програма је презентација квалитетних уметничких садржаја 
конципираних на атрактиван и савремен начин. Циљ овог програма је да се не одступајући 
од постављеног уметничког квалитета и професионалности прикажу садржаји који ће на 
специфичан начин комуницирати са публиком.  
Уверени да култура има огромну моћ да утиче на животе појединаца, надам се да ћемо уз 
занимљива предавања откривати тајне људског стваралаштва и праве уметности 
преносити и на младе генерације јер су они будућа културна публика што се у 
досадашњем раду показало као пример добре праксе. 
За све радознале, за све оне који су свесни да ма колико знамо – знамо мало, овај програм 
на адекватан и професионалан начин задовољава укусе и потребу свих старосних 
структура а одличан показатељ интересовања за овај програм је и велики број посетилаца 
( од 3.500 – 4.000. годишње). 

У плану је најмање 20 предавања из различитих области са атрактивним темама везаним 
за свет у којем живимо а у реализацији програма ће учествовати еминентни ствараоци и 
експерти из света уметности, науке и образовања  познатих нашој културној јавности а 
велики значај ће имати и недовољно афирмисани а једнако вредни и образовани људи из 
нашег града.  
Планирана су предавања из области историографије, геополитике, медицине, 
психологије,социологије, уметности, путописна предавања као и теме везане за традицију 
и прошлост, које ће нам помоћи да потпуније схватимо садашњост и сачувамо свој 
национални идентитет.  
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Почетак године почиње са предавањем на тему: „Историја забаве у Србији 19.века: Балови 
код Срба“, које прати историју српских јавних и дворских балова са освртом на њихову 
европску традицију. Предавач је Милорад Стокин, мастер музички уметник, оперски 
певач, писац и пасионирани истраживач прошлих времена. Аутор је и уредник ФБ 
странице – „Фрагменти прошлости“ коју прати више од 100.000.људи. 
Настављамо са гостовањем Иване Дукчевић и предавањем на тему: „Уметност путовања“, 
на коме ће нам дочарати утиске са својих путовања које је преточила у књигу под истим 
називом. Следи предавање: „Рашка школа  - манастири“на коме ће говорити музејски 
саветник и историчар уметности Сузана Новчић. Затим документарни филм о познатом 
руском сликару Игору Васиљеву и разговор са Сањом Домазет, драмском списатељицом и 
магистром политичких наука и гостима. 
Познати београдски психотерапеут, писац, колумниста, предавач и ТВ лице, Марко 
Браковић ће причати на тему: „Поремећај личности и како их препознати“? О порасту 
малигних болести, говориће проф.др Даница Грујичић, неурохирург и председница 
друштва за борбу против малигних болести, о „Синдрому празног гнезда“, касном 
одвајању деце из родитељског гнезда, др Зоран Миливојевић,  „ Музичким причама из 
наше боље прошлости“ Миња Субота, музички уредник, о Емоционално енерго 
терапијама и трансформацијама, говориће психотерапеут Ивана Кузмановић.  
Следе и предавања о историји кафана, о агресивности и аутоагресивности и многа друга. 
У оквиру Културно – образовног програма ће се приказивати и научно – образовни 
документарни филмови који ће водити посетиоце кроз свет науке, уметности, 
образовања....  
План предвиђа наставак успешне сарадње са Фото кино клубом  „ФОРМАТ“,Чачак, 
Центром за визуелна истраживања “КРУГ”, установама културе ( Библиотека града 
Београда, Народна библиотека, Народни музеј, Музеј историје Југославије, Етнографски 
музеј, Природњачки музеј, Музеј науке и технике, Француски културни центар, 
Канцеларија за младе) као и другим релевантним чиниоцима културног живота у Србији. 
 
Предвиђен је и наставак пројекта под називом: “НИЈЕ ТЕШКО БИТИ КУЛТУРАН“ –о 
едукацији деце и младих, у оквиру кога ће деца у разговору са уредницима програма бити 
упозната са позоришним, музичким, ликовним, књижевним, образовним и филмским 
стваралаштвом и на тај начин развијати вештине корисне за психофизички развој  као и 
њихово емоционално сазревање, подстичући их на размишљање, дијалог и стварање.  
Добро организован образовно васпитни рад на свим ступњевима образовања, од вртића, 
преко основних и средњих школа, може значајно допринети формирању таквог склопа 
личности који ће успешно одговорити потребама савременог друштва. Циљ овог пројекта 
је да нам деца одрастају у здравом и креативном окружењу које испуњава њихове 
развојне потребе и у крајњем резултату утичу и на формирање њихове естетске 
осетљивости и стваралачке интуиције. 

Културно – образовни програм ће реализацијом предвиђених програма одговорити на 
захтеве савременог тренутка и истрајним и континуираним професионалним залагањем, 
задржати углед и бројну публику. 
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 ФИЛМСКИ И ВИДЕО ПРОГРАМ 
 

Филмски и видео програм Дома културе Чачак реализоваће се у више сегмената: 
комерцијални, некомерцијални, едукативни, изложбени и фестивалски програм. 

Kомерцијални програм (са наплатом улазница)  

Пројекције фимова са актуелног бископског репертоара у сарадњи са дистрибутерским 
кућама Taramount Film, Blitz Film, MegaCom Film, 2i Film, Fame Solutions, Five Stars 
Distribution, Centar Fim, Con Film, Delius Film, Art Vista, Dexin Film. Посебан акценат биће на 
промоцији и приказивању нових остварења домаће кинематографије. 

Некомерцијални програм (слободан улаз) 

• Француски филмски караван – ревије савременог француског филма у сарадњи са 
Француским институтом из Београда.  
• Beldocs Еhо –  ревија остварења са фестивала документарног фима Beldocs из Београда  
•  „Ноћ српског филма“ – ревија најбољих домаћих филмова у сарадњи са Филмским 
центром Србије 
•  Фестивал европског филма – у сарадњи са ЕУ Инфо центром из Београда 
• „Случај Макавејев или процес у биоскопској Сали“ – специјална пројекција филма 
редитеља Горана Радовановића уз присуство аутора 
• Kидс Фест – ревија дугометражних играних и анимираних филмова са истоименг 
фестивала, у сарадњи са дистрибутерском кућом МегаЦом Филм из Београда 
• Балканима представља – избор филмова са европског фестивала анимације Балканима 
из Београда. 
 
 
 У току 2020. године планирана је реализација пројекта „Обележавање јубилеја 50 
година од оснивања и рада установе Дом културе Чачак“. Пројекат обухвата рад на 
истраживању као и стварању подстицајног окружења за развој свих области уметничког 
стваралаштва. 
 
 

 
  

 
 

XIV МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ АНИМАЦИЈЕ  АНИМАНИМА  2020 
Фестивал ће се одржати од 5. до 7. новембра. Програм: краткометражни ревијални 

програми за децу и одрасле, сценски програм, радионице анимације, дугометражни 
ревијални програм за децу и одрасле. Посебан програм чиниће предавања и презентације 
гостију из земље и иностранства, усмерена ка популаризацији анимације као медија и као 
уметничке врсте. 

 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
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Напомена: Програм фестивала је у изради. Измене и допуне биће формулисане закључно 
са првим кварталом 2020. године. 

 
 

XXIV ПРОЛЕЋНИ АНАЛЕ 
 

Традиционална ликовна манифестација Пролећни анале, као до сада биће 
отворена у другој половини маја 2020. године. За селектора је предложена Биљана 
Грковић, историчар уметности, кустос Уметничке галерије у Крушевцу. Oна ће одабрати 
дванаест уметника, који ће се представити са по своја два рад. Трочлани стручни жири ће 
доделити награду – Медаљу XXIV Пролећног анала. 

 
ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ЧАЧАК  2020. 

 

У тринаестом сазиву Ликовне колоније коју организује Дом културе Чачак, као и до 
сада учествоваће десет сликара, који ће боравити седам дана у Овчар Бањи у јулу месецу. 
Биће им обезбеђен материјал за рад, боравак и путни трошкови. Уметници су у обавези да 
оставе по два своја рада.  

На јесен, у Ликовном салону планирана је изложба радова насталих у овој Ликовној 
колонији.  

НОЋ МУЗЕЈА  
 

Већ неколико година установе културе Града Чачка и Дом културе Чачак својим 
програмом узимају учешће у овој међународној манифестацији, која се одржава 
средином маја. За 2020. годину, поред изложбе Пролећни анале, која је увек постављена у 
то време, и редовног програма Дома би ће организоване изложбе и други прикладни 
садржаји усклађени према теми Ноћи музеја.  

 
ДАНИ ЗА ДИЈАЛОГ 

 
  Манифестација ће се одржати током лета и јесени и обухвата два 
програмски везана мултимедијална пројекта: Међународни симпозијум „УМЕТНОСТ И 
ПАПИР“ и Међународну изложбу „БИБЛИОТЕКА-ОТВОРЕНА КЊИГА БАЛКАНА“. 
 
 

I – Међународни симпозијум „УМЕТНОСТ И ПАПИР“, 26 година рада 
 
Основан 1994.године као први симпозијум те врсте у овом делу Европе који се бави 
релацијом „Уметност – Екологија – Друштво“. На њему је до сад учествовало  323 
уметника из 28 земаља. У фундусу симпозијума остало је 518 радова. 
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Сваке године организују се изложбе  у Чачку али и у неким другим галеријама у 
земљи. 
Симпозијум је 2006.године презентован у Греноблу и Паризу на Конгресу европске 
културе под називом „Нове културне иницијативе на Балкану“. 
Симпозијум је подржан од стране Министарства културе Републике Србије. 
 
АКТИВНОСТИ:  
- Организује радионице у којима 14  уметника из Француске, БиХ, Бугарске, 

Немачке, Италије,Канаде, Македоније и Србије продукују радове. 
- Отварање велике изложбе поводом 26 година рада 15.07. 2020. године. 
- Организација трибине на тему „Уметност и екологија“. 

 
 II – „БИБЛИОТЕКА – ОТВОРЕНА КЊИГА БАЛКАНА“, 
 

Изложба визуелних уметности Балкана и гостујућих земаља на којој је до 
сада учествовало 411 уметника из 31 земље.  Изложба је три пута од стране жирија 
НИН-а проглашена, уз Октобарски салон Београда, најбољом изложбом у Србији. 
Почасни гости који су до сада отварали изложбу били су највећа светска имена 
критике и теорије, др Лоран Хеђи (Француска), др Луси  Смит (В. Британија), Лоран 
Кваран (Норвешка), Ричард Нонас (САД), Илариа Марота (Италија).  
На изложби су излагала највећа имена савремене уметности. 
На свакој изложби укључујемо и неке од перспективних  уметника најмлађе 
генерације којима је ово први контакт на међународној сцени. 
Изложба је 2011.године промовисана на Бијеналу у Валенсији под називом 
„Енергија малог – великог града“ 
 
АКТИВНОСТИ: 
- Продукција радова уметника из Италије, француске, Канаде, Мађарске, Грчке и 

Румуније.  
- Конференција за медије.  
- Организација изложбе уметника из Србије, Грчке, Турске, Румуније, Бугарске, 

Црне Горе, Босне и Херцеговине, Словеније, Хрватске, Аустрије, Израела, Куне, 
Русије, Мађарске, Француске, Немачке, САД, Канаде, Пољске и Италије. 

- Израда каталога (ЦД-а) 
- Суорганизација изложбе у Сарајеву (Национална галерија уметника БиХ) 
- Враћање радова уметницима 

 
 Манифестација се реализује у заједничкој организацији са Центром за 
визуелна истраживања „Круг“ који је њен идејни творац. 
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ЧАСОПИС ГРАДАЦ  

 
Дом културе је са Уметничким друштвом ГРАДАЦ, суиздавач овог реномираног 

часописа. У плану је да се следеће године изда два тематска броја, који ће и даље 
обрађивати теме из књижевности, историје, филозофије, ликовне уметности, музике... 

 
 

 
 
 
 

ЛИКОВНИ СТУДИО 
 

Рад у Ликовном студију се одржава у три групе (деца до 12 година), по једна група за 
припреме за уметничке школе, факултете и радионице за одрасле. Наставу воде 
академски уметници: Милош Стојић, Драгана Лазовић и Лела Томашевић. План и програм 
рада је утврђен по наставним областима, узрасту и ликовним техникама. Млађим 
полазницима се на крају школске године, организује завршна изложба радова. 
 

 
СТУДИО ЗА АНИМАЦИЈУ АНИМАТИК 

 
• Студио за анимацију „Аниматик“ 

 Студио за анимацију Дома културе “Аниматик“ организоваће две радионице 
анимираног филма. Пролећна радионица биће одржана у априлу или мају, а намењена је  
ученицима старијих разреда основне школе.  Радионица ће трајати 3-5 дана, у складу са 
финансијским могућностима установе. Друга радионица одржаће се током фестивала 
Аниманима 2020. Намењена је полазницима различитих узраста.  Водитељи/ментори 
радионица ће бити накнадно одређени. 
 Активности: расписивање конкурса за пријем полазника, израда рекламног видеа, 
оглашавање на ТВ, лед екрану и веб сајту установе, израда промо плаката. Финални 
производ је колективни филм који ће бити промовисан на посебној пројекцији у Дому 
културе и на специјализованој видео платформи Vimeo. 
 

 Едукативни програм 
• Филмски клуб  

Платформа „Филмски клуб“ усмерена је ка едукацији младих у обасти филмске уметности, а 
конципирана је на предавањима, мастер класовима, презентацијама књига филмске публицистике 
и филмским радионицама. У 2020. години биће обухваћене следеће теме: 1) специјални ефекти на 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

ЕДУКАЦИЈА 
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филму (ВФX), 2) синхронизација у анимираним филмовима, 3) радионица филмске режије и 4) 
промоција издања издавачке делатности Филмског центра Србије. 

Изложбени програм 

У оквиру овог програмског сегмента је изложба филмских плаката „Филмска 2020. година“, и једна 
тематска  изложба фотографија у сарадњи са Kултурним центром Београда 

 
 

ГЛУМАЧКА РАДИОНИЦА 
 

Поред едукативног рада са новим полазницима радионице, током лета Глумачка ће 
радити на поставци нове представе чија премијера је планирана за крај августа и играње 
током године. Радионица ће радити и на новој новогодишњој представи која ће се играти 
приликом организоване поделе новогодишњих и божићних пакетића. Глумачку 
радионицу ће водити глумац Владимир Јоцовић. Са полазницима ће радити по 
програмима који за циљ имају да младе уведу у свет позоришта и глуме.  Током године  
своје знање показаће на јавним часовима, а круна њиховог рада су представе. Представа 

Мачор у чизмама која је премијерно изведена 2019. године биће на репертоару Дома 
културе и у првој половини 2020. Планирана су и гостовања Глумачке радионице (само по 
позиву), као и учешће на фестивалима. 

У октобру ће бити одржана аудиција за пријем нових чланова. 
 
 

БАЛЕТСКИ СТУДИО 
 

Балетски студио ће обухватати едукативни рад са  припремним групама по 
узрастима и кореографски рад са два ревијална балетска ансамбла, Force и Adagio AS. 

Студио ће  водити наставнице балета Балетске школе Лујо Давичо Ивана Дуњић и 
Снежана Аћимовић. У плану су два завршна годишња коцерта у мају или јуну. Чланови 
студија учестоваће у пратећим програмима Дома културе, као и на смотрама и 
такмичењима балета. 

 
 

 
 
 
 
 

АМАТЕРСКИ ПРОГРАМ 
 

Организација 39. Редовне годишње изложбе ликовног стваралаштва аматера 
Моравичког округа реализоваће се крајем јануара 2020. године на средњем и горњем 
холу Дома културе 

ОСТАЛЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 
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Као и на претходним редовним годишњим изложбама, и овог пута своје радове рађене 
различитим техникама и ликовним изразима, изложиће више од 50 аутора ликовних 
стваралаца, који делују у три организована удружења у Моравичком округу – Удружење 
љубитеља уметности Естет из Чачка, Удружење стваралаца ликовних и примењених 
уметности и традиционалних заната Руднички видици из Горњег Милановца и Удружење 
самоуких сликара и вајара из Гуче. Биће изложено више од 100 радова. 
 

        У марту је предвиђена организација 52. редовног годишњег такмичења рецитатора 
''Песниче народа мог'', манифестације која се сваке године одржава на републичком 
нивоу. 
Овој манифестацији ће као и сваке године предходити школска такмичења, која ће бити 
одржана у свим основним и средњим школама са територије града Чачка. Најбољи са 
школских такмичења представљаће своје школе на 52. Општинском такмичењу 
рецитатора ''Песниче народа мог''. Стручни жири састављен од педагога – професора 
књижевности ће на општинском такмичењу изабрати победнике који ће град Чачак 
представљати на 52. Окружном такмичењу рецитатора ''Песниче народа мог'' у марту у 
Горњем Милановцу. Победници са 52. Окружног такмичења представљаће Моравички 
округ на  Републичком такмичењу рецитатора ''Песниче народа мог'' у мају у Центру за 
културу у Ваљеву. 
 

Такмичења рецитатора Моравичког округа ''Песниче народа мог'' организује се у 
сарадњи са Центром за културу Горњег Милановца. 52. Редовног годишњег. 
На овом такмичењу учествоваће победници са општинских такмичења рецитатора 
''Песниче народа мог'', а стручни жири ће изабрати победнике који ће представљати 
Моравички округ у Ваљеву на републичком такмичењу. И ово 52. по реду такмичење 
одржаће се у априлу у Горњем Милановцу. 
 

    Организација манифестације ''Лето у атријуму Дома културе'' реализоваће се у 
првој половини августа на отвореној импровизованој сцени у атријуму Дома културе 
У оквиру ове манифестације биће одиграна два позоришна комада прилагођена простору 
и амбијенту у ком се одржава манифестација, и биће одржана два концерта рок и џез 
музике. 

 
ПРОГРАМИ  ПО ЗАХТЕВУ ОСНИВАЧА 

 
Дом културе је носилац активности прослава на Тргу које организује Град. То су 

концерти који се организују током лета и за дочек Нове године и српске Нове године, као и 
за друге прилике по захтеву Града, као што су свечане седнице, академије, прославе 
јубилеја. 
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ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ ЛУЈО ДАВИЧО  
 

У простору Дома културе ће и у 2020. години радити издвојена одељења Балетске 
школе «Лујо Давичо» из Београда и то сва четири разреда ниже балетске школе. Део 
трошкова рада школе финансира Град Чачак. Заједно са полазницима Балетског студија 
Дома културе, у јуну месецу биће организовани традиционални годишњи концерти. 

______ 
 
Дом културе ће наставити да и у 2020. години, према својим могућностима, 

просторно, технички и кадровски помаже и учествује у реализацији културно-уметничких 
програма других установа културе, основних и средњих школа, организација, удружења и 
сл. 
 
 
 

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ 
 

 
 
 У делу текућег и инвестиционог одржавања објекта и набавке основних средстава у 
2020. години планиране су следеће активности: 
 

 Замена и репарација зидних облога у клубу 

 Набавка и уградња улазних врата у тонску кабину 

 Набавка и уградња роло врата  теретног улаза на сцену  

 Набавка и уградња пвц пода за сцену. 

 Набавка и уградња сценске механике и електро система инсталација сценске 
механике. 

 Репарација теретног улаза (бетонске стазе до улаза на сцену). 

 Континуирано одржавање објекта и набавка неопходне опреме за квалитетан рад. 
 
 
 
 

 
 

 

Представљање програмских садржаја и едукативних активности Дома културе 
Чачак у 2020. години реализоваће се кроз медијску и интернет презентацију и 
одговарајуће видове штампаног промо материјала, прилагођеног конкретним 
програмским садржајима и активностима у Дому културе.  

ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ 
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Главни циљ је благовремено, континуирано, свеобухватно и прецизно 
информисање јавности о догађањима и манифестацијама чији је организатор, 
суорганизатор или реализатор Дом културе, односно његови појединачни програми, 
едукативне радионице и издавачка делатност. На овај начин ће бити обезбеђени потребна 
динамика и континуитет, када је реч о присутности програмских садржаја Дома културе у 
јавности током 2020.. године. 

Медији 

Медијска презентација активности Дома културе је прилагођена постојећој 
ситуацији у медијској сфери на подручју града Чачка, где осим локалних Телевизије 
Галаксија 32 и Моје ТВ,  Телевизија Телемарк и Телевизија Лав+ емитују свој програм на 
регионалној фреквенцији. С обзиром на то, делимично ће и у потребној мери 
рекламирање програмских садржаја Дома културе бити преусмерено ка преосталим 
локалним радио и телевизијским медијима, електронским и штампаним гласилима, 
седмичник ''Чачански глас'', бројним интернет порталима, а на основу анализе резултата 
истраживања гледаности, слушаности и читаности конкретних медија, као и анализе 
њихових циљних група, према којима су усмерени поједини културни садржаји. У 
зависности од процене наведених елемената, биће изабране медијске куће и интернет 
портали са којима се континуирана сарадња већ остварује на основу годишњих уговора о 
изнајмљивању медијског и рекламног простора, или ће тек бити остварена.  

У циљу повећања досега програмских садржаја и активности Дома културе, 
предвиђена су гостовања у специјализованим емисијама електронских медија посвећених 
култури и снимање најава или реализације програмских садржаја (директор установе, 
главни уредник, уредници програма и референт за односе са јавношћу). У плану је и 
парцијално објављивање месечног програма Дома културе у штампаним медијима 
Чачански глас и дистрибуција месечног програма (оснивач, установе културе, јавна 
предузећа, просветне, друштвеме, привредне, спортске и друге установе), а за поједине 
манифестације и коришћење савремених алтернативних рекламних простора, попут 
закупа билборда,беклајтова, тотема и банера, као и постојећих физичких објеката за 
рекламирање на подручју града Чачка и околине. 

Интернет презентација 

Корисници интернета се о програмима Дома културе могу информисати преко веб 
сајта: www.domkulturecacak.org, на коме је детаљно и хронолошки представљен 
целокупни месечни програм ове установе културе. У плану је редизајнирање сајта како би 
корисници још боље могли да се информишу о предстојећим догађајима. Такође, у оквиру 
сајта су представљене едукативна и издавачка делатност.За јавну промоцију и 
рекламирање културних догађаја у Дому културе већ шест година успешно се користи лед 
екран који се налази изнад главног улаза у установу, што је, према интерним 
истраживањима, знатно допринело обавештавању јавности о програмима који су у току 
или предстоје, а сви догађаји ће бити презентовани и на званичној Facebook и Instagram 
страници: 

https://www.facebook.com/d.kulture7cacak/  
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https://www.instagram.com/domkultureca/?utm_source=ig_profile_share&igshid=w241qvs84b
3c 

Интернет портали на којима су зaступљени готово сви програмски садржаји Дома 
културе су www.ozon-press.net, www.naslovi.net, www.glaszapadnesrbije.rs, www.caglas.rs, 
www.mediaportal.rs, www.032info.net, www.presslider, www.epinentarpress, 
www.moravainfo, www.objektivno1, www.reflektor.rs, www.cacanke.rs .   

Посредством поменутих интернет портала и развијене дописничке мреже, 
информације о програмским и едукативним активностима Дома културе Чачак ће и у 2020. 
години бити перманентно заступљене у свим локалним, бројним регионалним, али и 
националним медијима, попут Радио телевизије Србије, ТВ Прва, ТВ Пинк, ТВ Кошава, ТВ 
О2,Радио телевизији Војводине и бројним локалним телевизијама широм Србије.     
 
 
 

 
 
 
У Дому културе запослено је 39 радника на неодређено време и 3 радника 

ангажована на одређено време због повећаног обима посла. 
Организација рада се реализује кроз 4 службе и то:  
-Програмска служба (уредништво програма укључујући и организаторе),  
-Служба инвестиционог и техничког одржавања, 
-Служба набавки, комерцијале и  маркетинга,   
-Служба за финансије, рачуноводство и правне послове ( која обавља послове за све 

установе културе Града Чачка).  
Квалификациона структура стално запослених је следећа: 
-21 запослен са завршеним високим образовањем по прописима који су уређивали 

високо образоање до 10. септембра 2005. Године. 
-13 запослених са средњим образовањем и 
-5 запослених са основним образовањем. 
 
 

 
 
 
                             

 

Средства за редовно функционисање установе обухватају  следеће расходе: 

 расходе за исплату плата запосленима  (средства су планирана на основу 
постојећег броја извршилаца, узимајући у обзир утврђене коефицијенте, важећу 
основицу за обрачун плате и пројекцију буџета за 2020.); 

 расходе за социјална давања запосленима   (средства обухватају трошкове 
доласка на посао и одласка са посла запослених, исплату отпремнине, помоћи и 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 

ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ 

 



jy6nnapwx HarpaAa h nnaHhpaHa cy Ha ocHoBy crBapHux rpourKoga y 2o!9. TIAAHA
r npojexqrje rpouxoeay 2020. rognxu);
pacxoQe eq no,xpuhe cmanuux mpowr<oeg (cpe4craa o6yxearajy rporuKoBe rpejama,
eneKrpl4qHe exeprrje, BoAe H KaHant43al{raje, I1TT, ycnyra reneSoxr,rje, [HrepHera,
Ae3t4HCeKqrje, 4esranQexrlrje il Aeparh3ar-uaje o6jexra I ocra.nrx rpourxoaa);

Sdnocne

elexmponcxv npodoiv vnaglyua (cpe4crea o6yxearajy pacxoAe 3a oApxaBaFbe
nporpaMa sa aoferue Qrananoajcxo paqyHoBoAcrBeHe eera4enqraje, nporpaMa 3a
eneKrpoHcKy npoAajy yna3Hrqa, npaherue 4ocrrrnyha y o6nacrr aHnMhpaHor
Qrnnna n cn.);

o pqcxode ?o mexvhe odplcgearue o6iexma (cpe4crsa o6yxearajy pacxoAe xojra ce
oAHoce xa rexyhe nonpaBKe nonpaBxe h oApxaBalbe BoAoBoAHe h KaHanh3ar4r4oHe
Mpexe, hHcranaqhja rpejama, eneKTpor4ncranaqraja, BeHTilraqhoHrx nnctana1wja,
ycnyre KpeqeFba, 3aMeHy cTaKana, caHrTapHy onpeMy r AenoBa 3a caHrTapHy
onpeMy n cnvq|-{'o, a nnaHHpaHa cy Ha ocHoBy t4cKa3aHhx norpe6a, yarannajyhra y
o6srap qeHe y 20t9. to4t4tt4, ra npojexqr,rjy r{ena y 2020. rogwau);

o pocxod, so mexvhe odpxcoeobe nocmoiehe onpeMe u uncmanauuia (cpe,qcraa
o6yxearajy pacxoAe xojr ce oAHoce Ha oApxaBaFbe onpeMe 3a KoMyxrxaqrjy,
eneKrpoHcKe, xonnnjyrepcKe h yrpaAHe onpeMe, o4pxaBaFbe K.nhMa ypebaja yr

i{H.nepa, onpeMe sa o6ae/barbe .qenarHocrh, oApxaBaFbe cnyx6enmx ayroruo6rna,
ypebaja 3a nporhBnox(apHy 3aujTrry, Bt4AeO HaA3Opa U Cnn!,{o, a nnaHnpaHa cy Ha
ocHoBy l4cKa3aHhx norpe6a, yarannajyhra y o6arp qeHe y 2079. ra npojjexqraje r_1exa y
2020.)

(cpe4crea
o6yxearajy pacxoAe xojr ce oAHoce Ha na6aaxy paqyHapcKe onpeMe, K.nhMa
je4r x r qe, y/ba H hx pagrajaropa, Ka H qena p rjcxor nanneulraja, cta6unuearopa Ha noHa,
cqeHcKo pacBerHe onpeMe h onpeMe 3a roH, na6aexy chrypHocHt4X Xannepa, nfl
anapara, xejaepa, op$oaor hHcrpyMeHnpnja n cnv9]Ho, a nnaH[paHa cy Ha ocHoBy
crBapHhx norpe6a yanrvrajyhra y o6srap qeHe y 20L9. rognxu n npojexr_[.lje r_1exa y
2020. rognnu).

flpe4c aajyhra vnan
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oEPA3/tO)+(Et-bE

Ilpaaxr ocHoB 3a .qoHouerue IlporpaMa paAa ,(ona Kynrype tla,{ax sa 2020. ro4r,try je
.{naFl 38. crae 1. anrneja 8. Craryra n[orvra Kynrype Havax, cxoAHo xorvre je opraH Ha4nexaH 3a

AoHoueFbe llporpanna pa4a Vnpaexr o46op ycraHoBe, a no npeprnory AhpeKTopa. l-lporpann
paAa ce AoHoct4 Ha ocHoBy n.naHoBa noje4rnavutax nporpaMa (4parvrcxra , nn<olHvl, KFbhxeBHh,
My3hqKh, KynrypHo-o6pasoenr u Qnnt'acxn r er4eo), xojra npe4naxy ypeAH n4n. Y oKBl4py
peAoBHor nporpaMa opranrayjy ce r MaHrQecraqrje, Kao ruro cy MefynapoAHt/ Qecrrean
anrnnaqrje AH14MAH14MA, llponehxr anane, .Ilrxoexa xononrja ga.{ax 2020 u yveuhe y Hohra
myseja.

flporpann je ypaf ex y cxnaAy ca Qranaxcrjcxr,rnn nnoryhuocrrnna ns npeAfiora
$rana no,rjcxor n.na Ha.

Ocrnn peAoBHhx nporpaMcKrx aKThBHocrr ,Il,onna Ky/rrype, ocraapyje ce KoHTl4HyhpaHa
capaAFba ca yApyxeFbrua, noje,qrHqrMa n Apylz'M rxcrrryqnjanna.

V 9avxy, 17.4eqenn6ap 2019.

dt '"

Mr .""
ati ,Sic
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П   Р   И   Л   О   Г 

 

 

• СТРУКТУРA  ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  

РАСХОДА И  ИЗДАТАКА  У    2020.години 

 

 

• ФИНАНСИРАЊE  УСТАНОВЕ  ИЗ  СРЕДСТАВА  БУЏЕТА  ГРАДА 

ЧАЧКА  У  2020.години  СА ОСВРТОМ  НА  2019.годину 

 



74.61%

25.37%

0.02%

ПЛАНИРАНИНИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА   2020.години

ГРАД  ЧАЧАК ОСТАЛИ У К У П Н О

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 33,921,000.00 0.00 33,921,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 48.17% 0%

412000 Социјални доприноси на   5,648,000.00 0.00 5,648,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 8.02% 0%

413000 Накнаде у натури 180,000.00 0.00 180,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 0.26% 0%

414000 Социјална давања запосленима 660,000.00 0.00 660,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 0.94% 0%

415000 Накнаде за запослене 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 1.56% 0%

416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 730,000.00 0.00 730,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 1.04% 0%

421000 Стални трошкови 11,413,000.00 0.00 11,413,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 16.21% 0%

422000 Трошкови путовања 60,000.00 0.00 60,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 0.09% 0%

423000 Услуге по уговору 3,075,000.00 0.00 3,075,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 4.37% 0%

424000 Специјализоване услуге 1,165,000.00 0.00 1,165,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 1.65% 0%

425000 Текуће поправке и одржавање 5,221,000.00 0.00 5,221,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 7.41% 0%

426000 Материјал 2,574,000.00 0.00 2,574,000.00

ДОМ    КУЛТУРЕ   ЧАЧАК

СРЕДСТВА  ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

28,000.00

Извор финансирања

СОПСТВЕНА  СРЕДСТВА 29,382,500.00

- СТРУКТУРA  ПЛАНИРАНИХ СРЕДТАВА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  РАСХОДА И  ИЗДАТАКА  

У  2020.години

СРЕДСТВА  ОД БУЏЕТА  ГРАДА  ЧАЧКА 86,409,500.00

115,820,000.00
УЧЕШЋЕ  У  УКУПНИМ  

СРЕДСТВИМА

УКУПНА  СРЕДСТВА  КОЈА СУ ПЛАНИРАНА  У  2020.години



ГРАД  ЧАЧАК ОСТАЛИ У К У П Н О

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
Извор финансирања

учешће у расходима за функционисање установе 3.66% 0%

465000 250,000.00 0.00 250,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 0.36% 0%

482000 Порези, обавезне таксе и казне 615,000.00 0.00 615,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 0.87% 0%

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 10,000.00 0.00 10,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 0.01% 0%

511000 Зграде и грађевински објекти 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 3.55% 0%

512000 Машине и опрема 1,192,500.00 0.00 1,192,500.00

учешће у расходима за функционисање установе 1.69% 0%

515000 Нематеријална имовина 100,000.00 0.00 100,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 0.14% 0%

70,414,500 0.0 70,414,500

60.80% 0.00% 60.80%

422000 Трошкови путовања 250,000.00 0.00 250,000.00

учешће у расходима за  програмску активност 1.56% 0%

423000 Услуге по уговору 6,015,000.00 0.00 6,015,000.00

учешће у расходима за  програмску активност 37.61% 0%

424000 Специјализоване услуге 9,155,000.00 28,000.00 9,183,000.00

учешће у расходима за  програмску активност 57.24% 100.00%

426000 Материјал 575,000.00 0.00 575,000.00

учешће у расходима за  програмску активност 3.59% 0%

15,995,000 28,000 16,023,000

13.81% 0.02% 13.83%

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 400,000.00 0.00 400,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 1.36% 0%

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 71,500.00 0.00 71,500.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 0.24% 0%

413000 Накнаде у натури 60,000.00 0.00 60,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 0.20% 0%

414000 Социјална давања запосленима 350,000.00 0.00 350,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 1.19% 0%

416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 550,000.00 0.00 550,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 1.87% 0%

421000 Стални трошкови 1,384,000.00 0.00 1,384,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 4.71% 0%

422000 Трошкови путовања 320,000.00 0.00 320,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 1.09% 0%

423000 Услуге по уговору 4,742,000.00 0.00 4,742,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 16.14% 0%

424000 Специјализоване услуге 15,380,000.00 0.00 15,380,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 52.34% 0%

425000 Текуће поправке и одржавање 1,311,000.00 0.00 1,311,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 4.46% 0%

Остале донације, дотације и трансфери

Укупна средста за 1201-0001  Функционисање 

локалних установа културе

УЧЕШЋЕ   У   УКУПНИМ   СРЕДСТВИМА

Укупна средста за 1201-0002  Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва

УЧЕШЋЕ   У   УКУПНИМ   СРЕДСТВИМА



ГРАД  ЧАЧАК ОСТАЛИ У К У П Н О

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
Извор финансирања

426000 Материјал 1,639,000.00 0.00 1,639,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 5.58% 0%

465000 50,000.00 0.00 50,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 0.17% 0%

482000 Порези, обавезне таксе и казне 2,335,000.00 0.00 2,335,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 7.95% 0%

512000 Машине и опрема 790,000.00 0.00 790,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 2.69% 0%

29,382,500 0 29,382,500

25.37% 0.00% 25.37%

115,792,000 28,000 115,820,000
УКУПНО  ПЛАНИРАНИНИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  У  

2020.години

УЧЕШЋЕ   У   УКУПНИМ   СРЕДСТВИМА

Остале донације, дотације и трансфери

Укупна средста за 1201-09  Пројекат: Установе 

културе-сопствени приходи 



ДОМ    КУЛТУРЕ   ЧАЧАК

БУЏЕТ  ГРАДА ЧАЧКА  -  ФИНАНСИРАЊЕ   у   2020. години 
У  ОДНОСУ  НА   2019.годину

2019 2020

411000 Плате и додаци запослених 31,753,000.00 33,921,000.00

412000

Социјални доприноси на терет 

послодавца 5,469,000.00 5,648,000.00 УВЕЋАЊЕ     

37,222,000.00 39,569,000.00 2,347,000.00

413000 Накнаде у натури 150,000.00 180,000.00

414000 Социјална давања запосленима 725,000.00 660,000.00

415000 Накнаде за запослене 1,100,000.00 1,100,000.00

416000 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 800,000.00 730,000.00 УМАЊЕЊЕ     

2,775,000.00 2,670,000.00 105,000.00

421000 Стални трошкови 10,558,000.00 11,413,000.00

422000 Трошкови путовања 60,000.00 60,000.00

423000 Услуге по уговору 1,997,000.00 3,075,000.00

424000 Специјализоване услуге 839,000.00 1,165,000.00

425000 Текуће поправке и одржавање 985,000.00 5,221,000.00

426000 Материјал 2,060,000.00 2,574,000.00

465000 Остале дотације и трансфери 2,900,000.00 250,000.00

482000 Порези, обавезне таксе и казне 715,000.00 615,000.00

483000 Новчане казне по решењу судова 10,000.00 10,000.00

20,124,000.00 24,383,000.00 4,259,000.00

511000 Зграде и грађевински објекти 2,000,000.00 2,500,000.00

512000 Машине и опрема 5,185,000.00 1,192,500.00

515000 Нематеријална имовина 70,000.00 100,000.00

7,255,000.00 3,792,500.00 3,462,500.00

УВЕЋАЊЕ     

67,376,000.00 70,414,500.00 3,038,500.00

422000 Трошкови путовања 250,000.00 250,000.00

423000 Услуге по уговору 3,799,000.00 6,015,000.00

424000 Специјализоване услуге 9,197,000.00 9,155,000.00

426000 Материјал 274,000.00 575,000.00

13,520,000.00 15,995,000.00

УВЕЋАЊЕ     

2,475,000.00

423000 Услуге по уговору 1,370,000.00 0.00

424000 Специјализоване услуге 2,920,000.00 0.00

4,290,000.00 0.00

 УМАЊЕЊЕ     

4,290,000.00

УКУПНО УВЕЋАЊЕ  

УКУПНО   ДОМ    КУЛТУРЕ   ЧАЧАК 85,186,000.00 86,409,500.00 1,223,500.00

2019 2020 1.44%

   

ТРОШКОВИ  ПОСЛОВАЊА

        УМАЊЕЊЕ     

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАТЦИ

15,995,000.00

ПЛАТЕ  

ОСТАЛА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

ПРОГРАМСКЕ   АКТИВНОСТИ

1201-01 Пројекат: Организација дочека 

Нове године 4,290,000.00 0.00

ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОПРЕМА

1201-0001   Функционисање локалних 

установа културе

ПРОГРАМСКЕ   АКТИВНОСТИ

1201-0002  Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 13,520,000.00



ДОМ   КУЛТУРЕ   ЧАЧАК 
 

ФИНАНСИРАЊЕ   УСТАНОВЕ  У  2020. години 

(Са освртом на финансирање у   2019. години) 
 
 
 

1. Укупна планирана средства  за финансирање Дома културе у  2020.години  

из средстава буџета града Чачка  увећана су за 1,44%  у односу на 

средства у 2019.години. 

 
Планирана средства  из буџета  града  у 2020.години         86.409.500,00 динара 

Планирана средства  из буџета  града  у 2019.години         85.186.000,00 динара 

Укупно увећање средстава                                                         1.223.500,00 динара 
 

1. 1. Планирана средства  за Функционисање установе у 2020.години из  средстава 
буџета  града Чачка  увећана су за 4,51%  у односу на планирана средства за 
2019.годину. 

 
Планирана средства  из буџета  града  у 2020.години                  70.414.500,00 динара 
Планирана  средства  из буџета  града  у 2019.години                      67.376.000,00 динара 
увећање средстава за Функционисање установе                           3.038.500,00 динара 

 
 

- Средства предвиђена у 2020.години за исплату плата запосленима у Дому културе  
су увећана  за 6,31%  у односу на масу средстава планирану за 2020. годину, а  
број запослених се не мења, односно 39 запослених на неодређено радно време и 
4  запосленa  на одређено радно време;  

средства  из буџета  града  у 2020.години                  39.569.000,00 динара 
средства  из буџета  града  у 2019.години                  37.222.000,00 динара 
увећање средстава                                                         2.347.000,00 динара 

- Остала давања запосленима (отпремнине, јубиларне награде, помоћ и трошкови 
превоза на посао) умањују се у односу на претходну годину за 3,78%; 

средства  из буџета  града  у 2020.години                   2.670.000,00 динара 
средства  из буџета  града  у 2019.години                   2.775.000,00 динара 
умањење средстава                                                          105.000,00 динара 
       -  Средства предвиђена за редовно пословање установе (стални трошкови, потрошни 
материјал, текуће поправке и одржавање зграде и опреме, као и услуге везане за редовно 
функционисање )  су увећана у односу на претходну годину за 21,16%;  
средства  из буџета  града  у 2020.години                  24.383.000,00 динара 
средства  из буџета  града  у 2019.години                  20.124.000,00 динара 
увећање средстава                                                         4.259.000,00 динара 



Cpegcraa npe4araleHa 3a IHBecrilqt4je, onpeuy il HeMareprajanny hMoBr4Hy cy yMaFbeHa
y o4Hocy Ha nperxogHy roAuHy ea 47,73o/o;

cpe,qcrBa ua 6yqera rpaga y 2020.ro4nau 3.792.500,00 4uHapa
cpeacrea ils 6vuera rpaaa y 2019,roarHr 7.255.000.00 ahHapa
yMalbebe cpe"qcTaBa

1. 2. llnanwpaHa cpeAcrBa oa Ja,{aFbe
2020.roAnHV tA3 cpe4craBa 6ygera
nnaHilpaHa cpe.qcrB a sa 2020. ro4uHy.

3.462.500,00 arHapa

KynrypHe npogyrquje r
rpa4a Llaqra yaehana

yMeTHrqKor cTBapaflauTBa y
cy 3a 18,31o/o y o4Hocy Ha

15.995.000,00 gnxapallnanupaxa cpe4crBa u3 6ypera rpa4a y 2020.ro4uHn
13 6yuera rpa,aa v 201

yeeharue cpegcraBa sa Jaqabe KynrypHe npo4yxqraje 2.475.000.00 auxapa

4!g:- n3 cpeAcraBa 6ygera rpaAa gaqra 86.409.500,00 .qraxapa vnu 7'4,610/o ofl
yKynHo nrraHupaHilx cpeAcTaBa ;- 1,t3 COnCrBeHrx cpeAcraBa 29.382.500,00 Anxapa unv 25,37o/o o.q yKynHo

nnaH[paH[x cperqcTaBa u
- 143 ocrarlrx t{3Bopa Qnnarcuparba 28.000,00 flt4Hapa nnn 0,02o/o op, yKynHo

nrlaHupaHnx cpeflcraBa (oeo cy HeyrpoueHa cpe4craBa naefyHapolHlrx 4onaqrja.,,EUROPA CINEMAS-).

Ceu concrBeHu nphxoAu ycraHoBe ocrBapeHu oR 1.1 .2O2O.ropnne 6rahe jaeun npuxogt4
l-pa4a Ha'{ra . Y 6yuery l-pa4a t{aqxa sa 2020 roALrHy oBa cpeAcrBa cy nnaHhpaHa Kao:
I-lpojexar 1201-09 ,,YctaHoee Kynrype-concrBeHt4 npuxogt4" u 6rahe 

-peanu3oBaHil 
no

naaH[paHilM anponpujaqujanaa 3a pacxoAe ]4 il3,qarKe Be3aHe 3a nporpaMcKe aKTuBHocrr4 14

QyHxqraoHhcatue ycraHoBe.

Pyxoeogunaq aajegHilq Ke

1. YKVnHa nnaHrpaHa cpeacrea ga 2020. roAuxv usHoce 115.820.000.00 ArHapa


